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Spreken (introductie - klassikaal)

Wat vind je lekker?
Eet je gezond?
Eet je elke dag groenten of fruit?
Snoep je vaak?
Wat is je lievelingssnoep?

Hoe vaak eten jullie frieten?
Hoe vaak gaan jullie naar McDonalds? Of
een ander fastfoodrestaurant?
Wie houdt er van ijsjes?
Houden jullie van chocolade?
Hoe vaak eten jullie een ijsje?
Hoe vaak eten jullie chocolade?
Voor sterkere leerlingen:
Wat is je zoete of zoute zonde?

QUIZ: België - Nederland

Voor de leerkracht:
De leerkracht toont telkens 1 foto van iets lekkers.
De vraag is: ‘Is dit typisch voor België of voor Nederland?’
Uiteraard gaat het over clichés en kan hierover gediscussieerd worden.
De leerlingen antwoorden door een Belgisch of Nederlands vlagje omhoog
te steken. (Of de leerlingen staan recht als ze denken dat het typisch Belgisch
is en blijven zitten als ze denken dat het Nederlands is.)
Daarna komen de vragen: ‘Wat is het?’ en ‘Hoe zeg je dat in het Nederlands?’

OPLOSSING
NL – de stroopwafel

B – de praline / de pralines
Taaltip: In Nederland zeggen ze ‘bonbons’.

B – de (Brusselse) wafel

NL – de kaas(blokjes)

B – de frieten
Taaltip: In Nederland zeggen ze ‘friet’ of ‘patat’.

NL – de bitterballen

B – het neuzeke / de neuzekes

NL – de drop

NL – het poffertje / de poffertjes

B – de Chokotoff

Dilemma’s

Voor de leerkracht:
- De leerlingen gaan op een verticale rij staan en kijken naar voren, naar het
bord / scherm.
- Toon twee foto’s naast elkaar en vraag: ‘Wat eet je het liefst?’
- De leerlingen kiezen door een stapje naar links of naar rechts te zetten. Zo
kiezen ze dus voor de linker- of rechterfoto. Als ze niet kunnen kiezen,
blijven ze in het midden staan.
- De leerlingen praten met de leerling voor of achter hen, die dezelfde keuze
gemaakt heeft. Ze vertellen iets meer over de lekkernij: hoe vaak eten ze
het, waar doen ze dat, wat is hun favoriete merk, …
- Na twee dilemma’s veranderen de leerlingen van plaats in de rij zodat ze
andere gesprekspartners krijgen.

1. een Luikse wafel

een Brusselse wafel

2. chips

kaas

3. frieten met mayonaise

frieten met ketchup

4. poffertjes

pannenkoeken

5. aardbeien

chocolade

6. bitterballen

groenten

7. drop

pralines

Meer uitdaging nodig?

Voor de leerkracht:
- Spreek met de klas over eetgewoontes in Nederland en België. Zijn er veel
verschillen, denk je?
- Welke sausjes eet jij graag op je frieten?
- Kijk en luister naar deze video van het Klokhuis: ‘Waarom eten we patat met
mayonaise?’

Laat de leerlingen noteren.
Vragen die ja nadien kunt stellen:
- Waar komt mayonaise vandaan?
- Wat hoor je over de eetgewoontes van Russen, Japanners en Belgen?
- Wat is er typisch Hollands?

2

LUISTEREN en SPREKEN (NedBox.be)

Voor de leerkracht:
- Verdeel de leerlingen in 2 groepen.
- Groep A blijft in de klas en kijkt naar filmpje 1.
- Groep B gaat naar de gang (of een andere aparte ruimte) en probeert een
verhaal te maken met de kernwoorden bij filmpje 1 (zie verder).
- Daarna vormen de leerlingen duo’s: 1 leerling uit groep A met 1 leerling uit
groep B.
- De leerling uit groep B vertelt zijn/haar verhaal en de leerling van groep A
zegt wat er klopt en wat niet.
- Dan stelt de leerling uit groep B ja-neevragen aan de leerling uit groep A
om zo het originele verhaal van het filmpje te weten te komen.
- Daarna bekijken beide groepen samen het filmpje.
Zelfde werkwijze voor filmpje 2 maar dan krijgt groep B het filmpje te zien en
groep A de kernwoorden.
Tip: als de leerlingen naar de filmpjes kunnen kijken op hun smartphone, kun
je de fase met de brainstorm over de kernwoorden overslaan en beide
groepen tegelijkertijd naar hun filmpje laten kijken. Daarna reconstrueren ze
het verhaal van het andere filmpje door ja-neevragen te stellen aan iemand
uit de andere groep.

Jij zit in groep A. Kijk en luister naar dit filmpje.
Noteer een antwoord op deze vragen.
1. Over wie gaat dit filmpje? Waar wonen ze?
2. Wat doen ze? Is dat hun beroep of is het een hobby?
3. Waar is hun idee ontstaan?

4. Waarom is hun product zo speciaal?
Je gesprekspartner uit groep B heeft jouw filmpje niet gezien.
Hij/zij heeft wel een aantal kernwoorden gekregen. Luister naar
het verhaal van je gesprekspartner en zeg wat er klopt met het
filmpje. Antwoord daarna op zijn/haar vragen zodat hij/zij het
originele verhaal kent.

Jij zit in groep B. De leerlingen uit groep A kijken nu naar
een filmpje. Waarover gaat het? Doe 3 dingen:
1. Verzin samen een verhaal met deze woorden:
chocola – Isabelle en Tom – speciaal – Zuid-Amerika – Antwerpen
2. Vertel je verhaal aan een leerling uit groep A.
3. Stel ja-neevragen zodat je het originele verhaal te weten komt.

OPLOSSING
1. Filmpje 1 gaat over Isabelle en Tom. Ze wonen in Antwerpen.
2. Ze maken chocolade. Dat is hun beroep. Ze werken veel. Ze hebben
niet veel vrije tijd meer.

3. Hun idee is ontstaan toen ze op reis waren in Zuid-Amerika.
4. Hun chocolade is speciaal omdat die heel zuiver is: hij is gemaakt
van cacaobonen en suiker, zonder extra vet of andere ingrediënten.

Jij zit in groep B. Kijk en luister naar dit filmpje. Noteer een
antwoord op deze vragen.
1. Over wie gaat dit filmpje?
2. Wat hebben ze gevonden?
3. Wat hebben ze gedaan?
4. Wat hebben ze gekregen?
5. Gebeurt dat vaak?

Je gesprekspartner uit groep A heeft jouw filmpje niet gezien.
Hij/zij heeft wel een aantal kernwoorden gekregen. Luister naar
het verhaal van je gesprekspartner en zeg wat er klopt met het
filmpje. Antwoord daarna op zijn/haar vragen zodat hij/zij het
originele verhaal kent.

Jij zit in groep A. De leerlingen uit groep B kijken nu naar
een filmpje. Waarover gaat het? Doe 3 dingen:
1. Verzin samen een verhaal met deze woorden:
gouden streep – Chokotoff – prijs – brief – 1 op 20
2. Vertel je verhaal aan een leerling uit groep B.
3. Stel ja-neevragen zodat je het originele verhaal te weten komt.

OPLOSSING

1. Filmpje 2 gaat over Louis en zijn vader.
2. Ze hebben een gouden streep op de verpakking van een Chokotoff
gevonden.
3. Ze hebben het papiertje opgestuurd naar de producent van de
snoepjes.

4. Ze hebben een brief en 2 zakken Chokotoffs gekregen.
5. Dat gebeurt niet zo vaak; je vindt zo’n gouden streep op ongeveer 1
op 20 verpakkingen van Chokotoff.
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Spreken (bestellen)

Introductie:
Kijk naar de foto’s. Zet de namen erbij.
Kies uit: de frituur – de ijssalon (in België: het ijssalon) – het
wafelkraam
Lees de zinnen. Bij welke foto(‘s) passen ze?

“Ik wil graag twee bollen aardbei. Op een
hoorntje, alstublieft.”

“Mag er zout op?”
“Voor mij een kleintje met ketchup,
alstublieft.”
“Wil je er slagroom op?”
“Heeft u ook vegetarische bitterballen?”
“Een bolletje mokka in een potje, graag.”
“Een Luikse of een Brusselse?”
“Met suiker, alstublieft.”

Werk in duo’s. Kijk naar de 3 menukaarten en beslis wat jullie
gaan bestellen.
Een van jullie verkoopt en de andere bestelt. Daarna draai je de
rollen om.
Smakelijk!

SPREKEN EN LEZEN
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1. Ken je deze soorten chocolade?
Verbind de foto’s met de juiste info.
Vergelijk dan met je buur. Hebben jullie dezelfde combinaties?

1

2

3

4

A. Dit type chocolade heeft een roze kleur en smaakt naar bessen. Deze soort chocolade
is sinds 2017 op de markt. De kleur en de smaak zouden komen van cacaobonen en niet
van kleur- of smaakstoffen. Het zou na melkchocolade, pure en witte chocolade, de
vierde ‘natuurlijke soort’ chocolade zijn.
B. Deze chocolade bestaat voor 30% tot 70% uit cacaopoeder en cacaoboter en heeft
minder suiker. Daardoor smaakt deze chocolade minder zoet. De smaak is intenser,
omdat je de echte smaak van de cacao goed proeft. Deze chocolade is donker van kleur.
C. In deze chocolade zitten dezelfde ingrediënten als in pure chocolade, maar een
gedeelte van de cacao is vervangen door melk of melkproducten. De kleur is meestal
lichtbruin.
D. In deze chocolade zit alleen cacaoboter, suiker, vanille en melkpoeder. Er zit geen
cacaopoeder in deze soort. De smaak van de witte chocolade komt van de cacaoboter.
De kleur is meestal gebroken wit.
OPLOSSING
1D – 2C- 3B- 4A

2. Smaaktest: chocolade proeven
Voor de leerkracht:
Benodigdheden:
- Zorg voor één blinddoek per duo.
- Elk duo krijgt een aantal genummerde plastic bekertjes (minstens drie
bekertjes per duo).
- Voorzie drie of meer verschillende soorten chocoladerepen en breek ze in
stukken. Verdeel ze over de verschillende bekertjes.
- Zorg voor twee scorekaarten per duo.
Organiseer een smaaktest. Vul elk genummerd bekertje met een andere
chocoladesoort en geef aan elk duo drie (of meer) verschillende bekertjes.

Voor de leerlingen:
Vorm duo’s en beslis wie als eerste de smaaktest doet. Die persoon mag
geblinddoekt worden. De andere persoon houdt de scores bij op de
scorekaart.
Zoek een antwoord op de volgende vragen:
1. Wat proef je?
2. Welk soort chocolade zou het volgens jou zijn?
3. Vind je het lekker? Welke score geef je?
Voer de smaaktest om beurten uit. Vergelijk daarna de scorekaarten:
- Wie heeft de juiste chocoladesoorten gevonden?
- Welke chocolade vonden jullie het lekkerst?

Scorekaart
1

- Wat proef je?
 zoet
 nootjes

 bitter
 praliné

 zout
 caramel

 fruit
 ………

- Welk soort chocolade is het? ……………………………………………………………..
- Vind je het lekker? Welke score geef je? …… /10
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- Wat proef je?
 zoet
 nootjes

 bitter
 praliné

 zout
 caramel

 fruit
 ………

- Welk soort chocolade is het? ……………………………………………………………..
- Vind je het lekker? Welke score geef je? ……/10
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Wat proef je?

 zoet
 nootjes
-

 bitter
 praliné

 zout
 caramel

 fruit
 ………

Welk soort chocolade is het? ………………………………………………………………
Vind je het lekker? Welke score geef je? ……/10

Nummer …… is mijn favoriete chocolade, omdat ……………………....
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LEZEN

1. Lees de infographics over chocolade en frietjes.

2. Lees deze stellingen.
Zijn ze juist of fout? Vergelijk je antwoord met dat van je
buren.

1. Belgen smullen al verschillende eeuwen van chocolade.
2. Er zijn meer dan 4000 frituren in België.
3. 3 op de 4 Belgen gaat één keer per maand naar de frituur.
4. Er bestaan meer dan 100 verschillende soorten chocolade.
5. De gemiddelde Belg eet jaarlijks meer dan 6 ton chocolade.

OPLOSSING

1. Belgen smullen al verschillende eeuwen van chocolade.

X

2. Er zijn meer dan 4000 frituren in België.

X
X

3. 3 op de 4 Belgen gaat één keer per maand naar de frituur.
4. Er bestaan meer dan 100 verschillende soorten chocolade.
5. De gemiddelde Belg eet jaarlijks meer dan 6 ton chocolade.

X
X

3. Lees het artikel.
Zoek een antwoord op de volgende vragen:
- Waarover gaat het artikel?
- Over wie gaat het?
- Wanneer is het begonnen?
Leg daarna je antwoorden samen met je buur.
Rudy eet al 32 jaar élke dag frieten.
Iedere dag gaat Rudy Gybels uit Schaffen naar de frituur voor zijn dagelijkse portie frieten.
Hij doet dat al meer dan 30 jaar en toch heeft Rudy geen overgewicht of
gezondheidsproblemen.
Rudy is vaste klant in de frituur in zijn buurt. Iedere dag gaat hij daar zijn pakje frieten
halen. "Ik eet mijn frieten altijd thuis op", vertelt Rudy. "En dat heeft te maken met de saus.
Ik ben een slechte beslisser, ik kan niet zo snel beslissen welke saus ik wil, en dus kies ik
liever thuis welke saus het wordt. Ik eet echt élke avond frieten, tenzij ik met griep in de
zetel lig. Dat is één keer gebeurd, maar toen miste ik mijn frieten heel erg. Ik had zelfs het
gevoel dat mijn lichaam om frieten vroeg. Misschien was ik daarom de dag nadien al beter
om dan 's avonds toch naar de frituur te gaan voor mijn dagelijkse portie."
Toen Rudy nog een kind was, at hij ook al vaak frieten, maar op zijn 14e is dat een
dagelijkse gewoonte geworden. “Ik kwam iedere dag langs de frituur, en zo ben ik
begonnen met elke dag frieten te eten. Ik hou van een frituur voor de goeie sfeer. De
mensen die frieten gaan halen zijn altijd goedgezind."
Voorlopig heeft Rudy geen gezondheidsproblemen, hij ligt er ook niet wakker van. "Of het
gezond of ongezond is, dat interesseert me niet", zegt Rudy. "Ik voel me goed en ik ben
blij dat ik het mag eten. Mocht ik er ooit de gevolgen van moeten dragen, dan is dat maar
zo. Je moet in het leven doen wat je graag doet en eten waar je zin in hebt, dat is mijn
visie."

4. Lees nu de reactie van voedingsexperte Tanja.
- Wat vindt zij van deze gewoonte?
- Wat denk je hier zelf over? Zou je dit aanraden aan anderen?
Bespreek het samen met je buur.

"Natuurlijk is het geen goed idee om elke dag frieten te eten", zegt
voedingsdeskundige Tanja Callewaert aan VRT NWS. "Op zich zijn aardappelen
een gezond product. Als ze zijn gegaard in plantaardige olie, dan valt het risico
mee. De grote vraag is wel wat hij daarnaast nog eet. Als die man niet
gevarieerd genoeg eet, riskeert hij wel een tekort aan vitamines en mineralen.“

5. Enkele frietweetjes!
Wist je dat…
… 91% van de Belgen het er over eens is dat frietjes van de frituur onlosmakelijk
verbonden is met de Belgische cultuur?
… 80% van de Belgen vindt dat de Belgische frietjes uniek zijn in de wereld?
… tot 67% van de Belgen na een reis snakt naar frietjes van de frituur?
… 80% van de Belgen altijd naar dezelfde frituur gaat?
… 68% van de Belgen het liefst zout op zijn frietjes wil?
… 53% van de Belgen frietjes wil eten als hij denkt aan frietjes of frietjes ruikt?
… mayonaise nog steeds (41%) de populairste saus is?
… 53% van de Belgen frietjes van de frituur met de handen eet?
… Belgen het vaakst frietjes van de frituur eten op vrijdag en zondag?
… tot wel 80% van de frituurbezoekers het vaakst frietjes van de frituur eet met
het gezin of met familie?

Meer uitdaging nodig?
Leg in je eigen woorden uit hoe de praline in België is
ontstaan. Wie heeft de praline uitgevonden?
Pralines
België scoort niet enkel met zijn kwaliteitschocolade overal ter wereld hoog,
maar ook met zijn heerlijke pralines. Dankzij de hoge kwaliteit van de Belgische
boter en room, is er grote vraag naar Belgische pralines in de hele wereld.
Honderden Belgische chocolatiers ontwerpen echte kunstwerkjes.
De eerste Belgische praline werd in Brussel gecreëerd. In 1857 opende Jean
Neuhaus een apotheek in de Koninklijke Sint-Hubertusgalerijen. Om zijn
medicijnen een betere smaak te geven, deed hij een dun laagje chocolade
eromheen. Zijn zoon, Jean Neuhaus Junior erfde de passie van zijn vader voor
chocolade en kwam met het ingenieuze idee een heerlijke zachte vulling te
gebruiken in plaats van de medicijnen. Zo ontstond in 1912 de praline.
De volgende jaren kende de praline in België een hoge vlucht, toen chocolatier
Charles Callebaut in 1925 ontdekte hoe hij vloeibare chocolade kon vervoeren.
Tien jaar later creëerde Basile Kestekidès (een familielid van de stichter
van Leonidas) de legendarische Manon: een grote praline op basis van
botercrème met koffiesmaak, met een laagje witte chocolade eromheen. Die
heerlijke lekkernij is vandaag nog altijd populair.
De voorbije jaren heeft de Belgische praline een hele evolutie doorgemaakt.
Chocolatiers gebruiken vandaag de dag minder zoete, maar
veel puurdere chocolade. Terwijl de keuze vroeger beperkt was tot witte
chocolade, melkchocolade en donkere chocolade, zijn er nu veel meer
variëteiten en smaakverschillen.
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LEZEN EN SPREKEN

Heb je trek gekregen (of ‘goesting’ zoals ze
zeggen in Vlaanderen)?
Trek dan je keukenschort aan en maak zelf een
lekkere Belgische specialiteit klaar!
Een recept kiezen
• Hou je het meest van frieten, wafels of chocolade? Vorm een groepje
met enkele klasgenoten die dezelfde smaak hebben als jij.
• Zoek zelf een recept op de website van de Vlaamse tv-kok Jeroen
Meus, of kies één van deze recepten:
• Zelfgemaakte pralines
• Verse frietjes
• Lekkere wafeltjes
• Spreek samen (en met de leerkracht) af hoe jullie de ingrediënten gaan
verzamelen en waar jullie gaan koken.
• Deel het lekkers met de klas. Of misschien organiseren jullie wel een
Belgisch kraam in de pauze of op het schoolfeest? Met
Nederlandstalige bediening natuurlijk ;-). Eet smakelijk!
Extra: maak je eigen kookprogramma
• Speel zelf tv-kok en maak een kookfilmpje terwijl je het recept
klaarmaakt..
• Bekijk vooraf een filmpje van Jeroen Meus als inspiratie.

67

BRONNEN

▪ www.nedbox.be
▪ https://www.youtube.com/watch?v=cnjOnElvD
▪ https://www.visitflanders.com/nl/thema-s/lekkervlaanderen/belgische-chocolatiers/belgische-pralines/index.jsp
(lichtjes gewijzigd)
▪ https://www.mijnspar.be/inspiratie/liefde-voor-chocolade
▪ https://www.lekkervanbijons.be/aardappel/campagnes/week-vande-friet (lichtjes gewijzigd)
▪ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/12/01/week-van-de-friet---grafiek/
▪ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/02/18/rudy-eet-al-32-jaar-langelke-dag-frieten (lichtjes gewijzigd)
▪ https://dagelijksekost.een.be
Bronnen van de foto’s:
▪ http://www.frituurdevraai.be/#menukaart
▪ https://www.tuttigelati.be/menukaart
▪ https://www.facebook.com/Firma-Abel-Oliebollen108493827523914/
▪ https://bramsfrites.nl/events
▪ https://matadornetwork.com/read/eat-waffles-like-local-belgium/
▪ https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/04/30/hilde-opende-veganijssalon-in-volle-coronatijd-hoe-gaat-het-ee/
Hapklaar Nederlands mag gebruikt en gedeeld worden door
leerkrachten en leerlingen in een lescontext. Het materiaal mag niet
gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

